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l!. HoDNocENí JEDNoTLIVýCH KR|TÉRí

Zadání mimořádně náročné
Hodnocení nóročnosti zadání závěrečné práce.

Jedná se o komplexní zadání značně rozsáhlého úkolu, ktený v praxi řeší obvykle tým několika programátorů a návrhářů.

Splnění zadání splněno
Posudte, zda předloženó závěrečnó próce splňuje zodóní. V komentóři případně uved'te body zadóní, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadónÍ rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopody a
případně i příčiny jednotlivých nedostotků.
Student začal pracovat na zadaném úkolu již ve 3. semestru bakalářské etapy studia a rámci bakalářské práce připravil řešení
a implementaci základního grafického editoru a editoru součástek. Na tomto základě pak v rámci diplomové práce
implementoval vlastníschématický editor s velmi zdařilým prostředím jak pro zadání analýz, tak zejména pro zobrazování

ich rnúsledků.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posudte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termÍny, jestli své řešení prťtběžně konzultoval a zda
byl no konzulťace dostatečně připroven. Posud'te schopnost sťudenta samostatné tvŮrčí próce.

Student pravidelně konzultovaljednotlivé části řešení s vedoucím práce. Na projektu pracoval i v rámci dvouměsíční
zahraniční stáže na univerzitě UNAM v Mexiku. K řešení přistupoval iniciativně a dílčí úkolv řešil zcela samostatně.

odborná úroveň A_výborně
Posuďte úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získaných studiem a z odborné lÍteratury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.

Řešení je originální a na velmi dobré úrovni. Bude sloužit studentům Čvu1 přípaaně dalším subjektům při zachování
licenčních podmínek použitých SW. Je připravována publikace do odborného periodika.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posudte spróvnost používání formálních zópisů obsažených v próci. Posuďte ťypogrofickou a jazykovou stránku'
Práce má dobrou grafickou úroveň i přehledné členění. Nedostatky lze spatřit v neúplné či stručné rešerši existujících řešení i
v popisu vlastního návrhu, ktenýje v něktených částech příliš stručný' Pokud by rozbor i vlastní řešení bylo popsáno
detailněji, rozsah práce by byl minimálně dvojnásobný. Jazyková stránka však vykazuje řadu chyb, zejména v terminologii:
nožička -> rnívod, elektroda, ..., drát -> vodič, spoiení, ..., laina -> čára, přímka, ú

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k okťivitě studento při získóvóní a využívóní studijních materiálů k řešení zóvěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posud'te, zda student využil všechny relevantnÍ zdroje. ověřte, zdo jsou všechny převzaté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušenícitační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklosťmi a normami.
Student si většinu pramenů, které pro řešení potřeboval vyhledal samostatně. ljeho řešení je zcela vlastní a originální.

tí a citování referenční literatury ie korektní, avšak citace zdroiů oostrádá datum.
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DaIší komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné prúce, např. k úrovni teoretických výstedků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentá!ní zručnosti apod.
Viz celkové hodnocení níže.

lll. cELKoVÉ HoDNocENín nÁvnH KtA$FlKAcE
Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Výsledek próce, tj' vytvořeného SW, je mimořódný. Bylo vytvořeno uživatelsky přívětivé prostředí nejen pro editor
součóstek a schémat, ale i pro nósledné analýzy. Editor lze použít i pro kreslení záklodních grafických útvarů a lze
jím vytvóřet i vlastní součóstky. Schématický editor je velmi zdařile provózón se dvěma simulótary. Výsledky tze
získat jak v numerickém, tak symbolickém tvaru (včetně grafických zóvislostí) . Diplomant řešit i export schématu,
netlistu, i grafických zóvislostí (výsledků). Na zóvěr musím konstatovat že psanó práce nepostihuje ptně rozsah
vlastních prací při řešení všech úkolů. Přesto próci hodnotím výborně. Student splnil zadaní ve všech bodech o v
mnohých směrech jde předložené řešení nad rámec zadóní.

Před|oženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A _ vrýborně.

Datum:25.L.2O16 Podpis: ,#fL
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